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Wyjaśnienia i odpowiedzi 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „Usługa sterylizacji i dezynfekcji narzędzi medycznych, 
bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem dla Szpitala Powiatowego w 
Wyrzysku Sp. z o.o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2019 pod nr 568092-N-
2019. 
 

Aktualizacja: 08.07.2019 r. 

 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby korespondencja i rozliczenia były dokonywane z członkiem konsor-
cjum? Odpowiedź: Wyrażamy zgodę 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający uwzględni w Tabeli asortymentowo - ilościowej, załącznik nr 3 następujące pozycje: 
 

a) I. STERYLIZACJA WYSOKOTEMPERATUROWA INSTRUMENTARIUM rękaw/ torebka foliowo 
papierowa 12 x 40 

b) I. STERYLIZACJA WYSOKOTEMPERATUROWA INSTRUMENTARIUM rękaw/ torebka foliowo 
papierowa 32 x 40 

c) I. STERYLIZACJA WYSOKOTEMPERATUROWA INSTRUMENTARIUM rękaw/ torebka foliowo 
papierowa 32 x 60 

d) I. STERYLIZACJA WYSOKOTEMPERATUROWA INSTRUMENTARIUM rękaw/ torebka foliowo 
papierowa 42 x 40 

e) I. STERYLIZACJA WYSOKOTEMPERATUROWA INSTRUMENTARIUM rękaw/ torebka foliowo 
papierowa 7,5 x 40 

f) I. STERYLIZACJA WYSOKOTEMPERATUROWA INSTRUMENTARIUM rękaw/ torebka foliowo 
papierowa 7,5 x 60 

g) II. STERYLIZACJA BIELIZNY rękaw/ torebka foliowo papierowa/ 2 x papier 42 x 60 
h) IV. DEZYNFEKCJA AUTOMATYCZNA automatyczna dezynfekcja narzędzi w rękawie do 40 I 40 
i) STERYLIZACJA MATERIAŁU OPATRUNKOWEGO rękaw/ torebka foliowo papierowa 7,5 x 20. 

 
Uwzględnienie tych pozycji pozwoli na bardziej precyzyjną wycenę usługi dla przesyłanego asortymentu. 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ (08.07.019 r.) – do 
pobrania na stronie http://www.szpitalwyrzysk.com/przetargi/uslugi.html 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub po-
dobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na podstawie ust. 3 lub rozwiązania umowy na podstawie ust. 
5 pkt 2) lub 3) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?   Zważyw-
szy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia/rozwiązania umowy, celowe jest aby przed odstą-
pieniem/rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywa-
nia umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia/rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia/roz-
wiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 4: 
Na czym ma polegać poniesienie kosztów sterylizacji zastępczej, o którym mowa w § 15 ust. 7 wzoru 
umowy? Czy chodzi (podobnie jak w § 10 ust. 3) o obciążenie Wykonawcy różnicą ceny świadczonej usługi 
zastępczej, jeżeli będzie ona wyższa od ceny umownej? Czy Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie  
lub wykreślenie § 15 ust. 7 wzoru umowy? Aktualna treść § 15 ust. 7 wzoru umowy jest niejasna, § 15 ust. 7 
wymaga zatem doprecyzowania lub wykreślenia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Za-
mawiający na wypadek nie możności wykonania zobowiązań umownych z winy Wykonawcy musi mieć za-
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pewnioną ciągłość realizacji świadczeń / usług i w tym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności  finan-
sowej jak  ew. skutków incydentów medycznych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w związku z tym zapis 
Par 15 ust. 7 oraz Par. 10 ust. 3 należy rozumieć tożsamo. 

 
 

 


